
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Oznámení o době a místě konání 

voleb do zastupitelstva kraje 
Starostka obce Chotyně dle § 27 zák. č. 130/2000 

Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

oznamuje 

1. Volby do zastupitelstva Libereckého kraje se 

uskuteční 

v pátek dne 7. října 2016 od 14 do 22 hodin a 

v sobotu 8. října 2016 od 8 do 14 hodin 

2. Místem konání voleb je 

volební místnost v Chotyni č.p. 200 (klubovna 

hasičů) pro voliče, kteří jsou přihlášení k trvalému 

pobytu v obci Chotyně 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-

káže svoji totožnost a státní občanství České repu-

bliky (občanským průkazem nebo cestovním 

pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené 

skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu 

hlasování umožněno. 

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede 

dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič 

může obdržet hlasovací lístky i ve volební 

místnosti. 

                 Jana Mlejnecká, starostka 

 

Upozornění pro starší a nemohoucí – pokud 

chcete jít k volbám a sami to nezvládnete, 

zavolejte na číslo obecního úřadu 

482345608 a dle domluvy vás volební 

komise navštíví. 
 

Koho budu volit já 

Myslím, že nikoho z vás nepřekvapí, že já 

budu volit č. 83, což jsou Starostové pro 

Liberecký kraj v čele se stávajícím hejtma-

nem Martinem Půtou. Je to člověk, který mě 

nikdy nezklamal. Vždy, když to bylo v jeho 

silách, pomohl. I přes vysokou funkci zůstá-

vá obyčejný a lidský a toho je třeba si velmi 

vážit. Dívala jsem se na politickou debatu 

v televizi s lídry politických stran Liberec- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kého kraje a měla jsem moc dobrý pocit 

z vystupování pana Půty. 

Na 50. – posledním místě kandidátky staro-

stů je moje jméno. Není to o tom, že bych  

chtěla jít pracovat na kraj. Je to o mojí 

podpoře této kandidátce, protože nám 

starostům se velice dobře  spolupracuje 

s krajem, pokud jsou ve vedení starostové, 

kteří vědí, co obce a města potřebují. 

Budu moc ráda, pokud jako já podpoříte 

kandidátku č. 83. 

Děkuji. Jana Mlejnecká, starostka obce 
 

Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 20. září 2016. 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 
 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 11 

členů zastupitelstva. 

 

2. Schvaluje všemi hlasy přítomných zrušení před-

kupního práva jako práva věcného k p.p.č. 774/8 

v k.ú. Chotyně za podmínky, že pan Hanuš prodá 

pozemek za stejnou cenu, za kterou ho koupil, tj. 

za částku 384 900,- Kč. 
 

3. Schvaluje všemi hlasy přítomných hospodaření 

obce Chotyně k 31. 8. 2016. Hospodaření dále 

v Chotyňáčkovi. 
 

4. Schvaluje všemi hlasy přítomných 2. změnu 

rozpočtu v roce 2016 takto: 

Příjmy 

Odvod loterií a podob. her, ne VHP +   10 000 

Neinvest. přijaté transfery od krajů + 315 000 

Požární ochrana   +   10 000 

ČIŽP – pokuta    +   52 059 

Firma, která kácela náletové a další dřeviny podél 

trati v roce 2013 a 2014 dostala od České inspekce 

životního prostředí pokutu ve výši 500 000,- Kč za 

to, že káceli bez povolení. Firma se bránila i sou-
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25. výročí osamostatnění obce Chotyně - od ledna 1991 má obec 

opět svůj obecní úřad a svůj rozpočet 
 



dně, ale pokuta byla letos potvrzena. Peníze se sa-

mozřejmě hodí, ale takto je získat mě moc netěší. 

Čištění podél trati by mělo být automatické, třeba i 

bez povolení. 

Dotace – krajské volby   +   20 000 

Příjmy celkem    + 407 059 

Výdaje 

Silnice – údržba, opravy  + 200 000 

ZŠ a MŠ    + 300 000 

Knihovna    +   20 000 

Ostatní tělov. činnost   +   25 000 

Ostatní zájm. činnost   +   30 000 

Sběr a svoz nebezp. odpadů  +   15 000 

Sběr a svoz komun. odpadů  + 200 000 

Péče o vzhled obcí   +   25 000 

Pečovatelská služba   +     5 000 

Požární ochrana   +   70 000 

Krajské volby    +   20 000 

Celkem výdaje    + 910 000 
 

5. Bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání 

hospodaření obce Chotyně za rok 2016, při kterém 

nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 
 

6. Schvaluje všemi hlasy přítomných prodej p.č. 35 

v k.ú. Grabštejn za částku 65 000,- Kč. 
 

7. Schvaluje všemi hlasy přítomných Smlouvu o 

uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného bře-

mene – služebnosti a smlouvu o právu provést 

stavbu č. IV-12-4014813/001 LB_Chotyně ppč. 

389/13, nové kNN mezi obcí Chotyně a ČEZ 

Distribuce, a.s. 
 

8. Schvaluje všemi hlasy přítomných snížení ceny 

za č.p. 145 Chotyně a k tomu náležející pozemky 

na částku 2 700 000,- Kč. 
 

9. Schvaluje všemi hlasy přítomných na základě 

žádosti ředitele školy Mgr. et Mgr. Petra Kruliše 

výjimku z minimálního počtu žáků pro školní rok 

2016/2017. 
 

Hospodaření obce Chotyně k 31. 8. 2016  
Rozpočet                         Plnění                 % 

Příjmy 

Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 

2 000 000  1 440 917 72,05 

Daň z příjmu fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 

60 000   23 524  39,21 

Daň z příjmu fyz.osob z kapit.výnosů 

220 000  165 367 68,90 

Daň z příjmu právn.osob 

2 400 000  1 621 134 67,55 

Daň z příjmu právn.osob za obec 

658 160  658 160 100 

DPH 

4 600 000  3 154 775 68,58 

Poplatek za likvidaci kom.odpadu 

430 000  400 157 93,06 

Poplatek ze psů 

12 000   11 603  96,69 

 

Odvod loterií a podob.her 

35 000   36 463  104,18 

Odvod z výherních hracích přístrojů 

130 000  109 709 84,39 

Správní poplatky 

28 000   15 360  54,86 

Daň z nemovitosti 

620 000  433 066 69,85 

Splátky půjčených prostředků od obyv. 

30 000   22 222  74,07 

Dotace na veřejnou správu 

176 800  117 864 66,67 

Ostatní neinvest.transfery ze státního rozpočtu 

700 000  461 807 65,97 

Neinv.přijaté transfery od kraje 

10 000   73 949  739,49 

Správa v lesním hospodářství 

68 000   68 100  100,15 

Odvádění a čištění odpadních vod 

60 000   54 337  90,56 

Přijaté neinv.dary 

2 000   2 000  100 

Kultura  

5 000   500  10 

Bytové hospodářství – služby + nájem 

1 150 000  744 935 64,78 

Příjmy – nebytové hospodářství 

100 000  110 688 110,69 

Pohřebnictví 

5 000   1 170  23,40 

Komunální služby a územní rozvoj – pronájmy a 

prodeje nemovitostí 

1 850 000  1 742 842 94,21 

Sběr a svoz kom.odpadu – Ekokom, Elektrowin 

50 000   29 791  59,58 

Dům s pečovatelskou službou – nájmy + služby 

1 295 000  810 279 62,57 

Požární ochrana 

35 000   32 942  94,12 

Činnost místní správy 

10 000   6 290  62,90 

Příjmy celkem  12 349 450 73,69 

Výdaje 

Péče o zvířata 

30 000   22 771  75,90 

Správa v lesním hospodářství 

28 000   20 662  73,79 

Vnitřní obchod – internet 

10 000   7 019  70,19 

Silnice – údržba + opravy 

2 300 000  2 193 935 95,39 

Provoz veřejné siln.dopravy 

87 840   43 920  50,00 



Čistička 

180 000  133 086 73,94 

Zákl.škola a Mateřská škola 

1 349 000  834 335 61,85 

Činnosti knihovnické 

120 000  130 385 108,65 

Ostatní záležitosti kultury 

150 000  132 640 88,43 

Ostatní tělovýchovná činnost 

190 000  105 000 55,26 

Ostatní zájmová činnost 

55 000   68 700  124,91 

Podpora indiv. bytové výstavby 

200 000  70 000  35 

Bytové hospodářství 

850 000  694 618 81,72 

Nebytové hospodářství 

160 000  161 621 101,01 

Veřejné osvětlení 

300 000  167 170 55,72 

Pohřebnictví 

50 000   37 390  74,78 

Komun. služby a územní rozvoj 

160 000  155 281 97,05 

Sběr a svoz nebezp. odpadů 

7 000   14 326  204,66 

Sběr a svoz komun. odpadů 

1 000 000  930 969 93,10 

Péče o vzhled obcí 

70 000   68 747  98,21 

Pečovatelská služba 

12 000   11 739  97,83 

Dům s pečovatelskou službou 

2 234 632  1 469 869 65,78 

Požární ochrana 

192 700  103 875 53,90 

Zastupitelstva obcí 

1 227 000  799 727 65,18 

Činnost místní správa 

3 778 000  2 288 260 60,57 

Příspěvek mikroregionu 

29 880   24 880  83,27 

Platby daní – daň za obec 

658 160  665 484 101,11 

Celkem výdaje  11 356 408 71,05 

 

Prosba 
Máme krásné hřiště, mnozí nám ho závidí. A 

bohužel i mnozí ho špiní a ničí. Péče a údrž-

ba celé té plochy a všech hracích a sporto-

vních prvků není vůbec jednoduchá a levná 

záležitost.  

Mám velkou prosbu k rodičům dětí, které 

chodí a hřiště a vůbec ke všem, kteří se na 

naší hrací ploše pohybují. Rodiče prosím, 

domluvte svým dětem, ať si hrají, sportují, 

ale ať nelezou na sítě, netrhají sítě, ať na 

nic nečmárají. Na kreslení tam mají tabuli. 

Stejná prosba je i pro všechny, kteří se zde 

pohybují. Pokud někoho uvidíte, jak 

poškozu-je cokoliv a nechcete sami 

zasáhnout, klidně volejte mě 724 179 805 

nebo městskou poli-cii Hrádek nad Nisou 

602 345 966. 

Naučte, prosím, také děti dávat odpadky do 

odpadkových košů, je jich tam dostatek. 

Zrovna tak tam jsou koše na psí výkaly. 

Děkuji za spolupráci při údržbě naší krásné 

středové plochy. 

                                            Starostka 

Odpady 
Do odvolání nebude kontejner na stavební 

suť, protože skládka suť nemůže zatím 

přijímat, takže nemáme kam vyvážet. Až se 

tento problém vyřeší, poznáte tak, že bude 

znovu přistaven kontejner na suť. 

Dále se do kontejneru za prodejnou Beta 

nesmějí dávat pneumatiky, sádrokarton a 

elektrospotřebiče.  

Pneumatiky od vás za mírný poplatek převe-

zmou Technické služby v Hrádku nad Nisou 

anebo by je od vás měli převzít tam, kde si 

kupujete nové pneumatiky. Jak likvidovat 

zbytky sádrokartonu nevím, zkuste ho dát 

do pevnějšího pytle a zavázat. 

Elektrospotřebiče se odevzdávají extra, nic 

za to neplatíte, jen to neházejte do kontej-

neru.  

A úplně nejhorší je, když někdo nasype 

nebezpečný odpad k ostatnímu odpadu a 

my potom musíme nechat vše vyvézt za 

vysokou cenu. I nebezpečný odpad můžete 

dát do pytle a dát ho do sběrného dvora 

k nebezpečnému odpadu. Vyjde nás to 

podstatně levněji. 

 

SBĚR NEBEZPEČNÉHO 

ODPADU 



Do konce října ve středu a v sobotu 

vždy od 14 do 16 hodin můžete 

odevzdávat nebezpečný odpad do 

sběrného dvora Chotyně (za prodejnou 

BETA). V následujících dnech necháme 

nebezpečný odpad odvézt. 

Občané mohou do dvora odevzdávat 

zejména tyto druhy odpadů (tekuté 

odpady je nutno odevzdat v uzavíra-

telných obalech): 

Oleje a tuky 

Zbytky barev, lepidel, pryskyřic, nádoby 

a štetce s jejich zbytky 

Rozpouštědla (benzín, aceton,čističe 

skvrn apod.) 

Kyseliny a hydroxidy 

Detergenty a odmašťovací přípravky 

Léky 

Pesticidy (prostředky na ochranu 

rostlin) 

Galvanické články suché i mokré 

(baterie, akumulátory) 

Zářivky a jiné předměty s obsahem rtuti 
 

Připomenutí 
Po úspěšném loňském prvním 

ročníku se 26. listopadu 2016 bude 
konat II. ročník  

Chotyňských 
adventních trhů. 

Zájemci o prodejní místo se 
mohou pomalu přihlašovat 

(vlastní výrobky) na mém čísle 
603510417. 

Dita Mlejnecká 
 

T. J. Sokol Chotyně ve spolupráci 
s obcí Chotyně a hradem Grabštejn 

pořádá v pátek 28. října 2016  
 

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 
NA HRAD GRABŠTEJN 

Sraz v 17.30 hodin před 
sokolovnou v Chotyni.  

Na hradě zajištěn program a 
občerstvení pro děti. 

Dospělí si budou moci zakoupit 
medovinu. 

Junák – český skaut, přístav Flotila 
Liberec, z.s. zve všechny vodáky na 

Podzimní zamykání 
Lužické Nisy dne 15. října 

2016  
Start. Andělská Hora, řkm 18,0 

Cíl: Bílý Kostel nad Nisou, řkm 12,4 
Prezence 13.00 hod louka Flotily před 
ž.st. Andělská Hora, start ve 14.00 hod 

Lodě a doprava vlastní (případné 
zapůjčení možno projednat na níže 

uvedené adrese) 
Startovné 20,- Kč 

Po doplutí posezení s kapelou HAZARD 
v myslivecké chatě DIANA 

Podrobnosti a kontaktní adresa 
smudla7@volny.cz 

 

Kateřina Sitte 
Kosmetické ošetření pro ženy i muže dle 

typu, pedikúra, manikúra, 

aromaterapeutická masáž celého těla 

Od září v Chotyni v Domě s pečovatelskou 

službou. 

Možnost dárkových poukazů. 

Objednávky na tel. 705 221 633 

Textil servis 
Čištění, praní, mandl, opravy 

Otevření nové provozovny, čištění 

provádíme chemicky, opravy oděvů všeho 

druhu. Tel. 739 900 853, 721 380 974 

nebo e-mail: 

miloslava.krocova@seznam.cz 
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